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44 90
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Magda Knedler

Łączniczka
Odważna powieść o Annie Smoleńskiej, 

zapomnianej bohaterce i twórczyni 

Znaku Polski Walczącej. Symbol ten 

straszył nazistów z murów i ścian kamienic, 

a Polakom dodawał otuchy w walce. 

Anna zostaje nakryta przez gestapo. 

Poddana torturom, nie wydaje nikogo 

i trafia do obozu w Auschwitz. Chociaż 

nie może aktywnie walczyć, jej znak 

wciąż niesie nadzieję na zwycięstwo… 

49 90

WYDAWNICTWO

Mando

OPRAWA

twarda

Carla Montero

Ognisty Medalion

54 90

Kontynuacja Szmaragdowej Tablicy. Madryt, XXI w. Ana i Martin wyruszają 

w podróż po Europie. Wkrótce odkrywają, że nie tylko oni chcą odnaleźć 

cenną relikwię: medalion. Berlin, 1945. Pod koniec drugiej wojny krzyżują się 

ścieżki czterech osób. Wszystkie są w jakiś sposób powiązane z medalionem 

Hirama, a ich spotkanie może mieć niespodziewane konsekwencje. 

WYDAWNICTWO

Rebis

OPRAWA

twarda

–25%

–25%

44,90 zł* 33,67 zł

44,90 zł* 33,67 zł

*najniższa cena 
z 30 dni przed 

wprowadzeniem 
ceny aktualnej

OZNACZONE TAKĄ NAKLEJKĄKSIĄŻKI
KUP 2 

50%
A NA TAŃSZĄ Z NICH OTRZYMASZ RABAT 

AKĄK
NA

CH O
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Celeste Ng

Nasze zaginione serca
Po kryzysie ekonomicznym w USA powstaje 

represyjny system rządów, w ramach 

którego władze mogą przesiedlać dzieci 

dysydentów, szczególnie o azjatyckim 

pochodzeniu. Jednym z takich dzieci 

jest Bird. Bird za wszelką cenę chce 

się dowiedzieć, co stało się z jego 

zaginioną matką, poetką chińskiego 

pochodzenia. Kiedy otrzymuje tajemniczy 

list z zaszyfrowanym rysunkiem, zostaje 

wciągnięty w jej poszukiwania.

49 90

WYDAWNICTWO

Relacja

OPRAWA

miękka

PREMIERA

22.03.2023

Fiona Valpy

Morze wspomnień

44 90

Babcia Kendry ma tylko jedną prośbę – o spisanie jej historii, zanim wszystko zapomni. W 1937 r. 

17-letnia Ella ma spędzić lato na pięknej wyspie Île de Ré, gdzie poznaje charyzmatycznego 

Christophe’a. Ella pierwszy raz naprawdę czuje się wolna. Wybuch wojny zmusza ją jednak 

do powrotu do Szkocji, gdzie pracuje jako wolontariuszka. Czuje, że dziewczyna z Île de 

Ré, odchodzi w zapomnienie. I zastanawia się, czy chce ten proces powstrzymać… 

WYDAWNICTWO

Świat Książki

OPRAWA

miękka

PREMIERA

22.03.2023

34 90od
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twarda
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Z Wojciechem Zawiołą, pisarzem i dziennikarzem, autorem thril-
lera „Hotel”, rozmawia Przemek Corso.

W jak dużym stopniu swoje doświadczenie dziennikarskie wyko-
rzystuje Pan przy pisaniu powieści?
Myślę, że w dużym, ponieważ to dotyczy głównie kwestii języ-

kowych, a te są dla mnie bardzo ważne na każdej płaszczyźnie. 

Moje dziennikarstwo i pisarstwo się przenikają.

Zmysł obserwacji?
Na pewno. Ciekawość świata, ale też umiejętność opowiadania 

o nim. Dodałbym do tego również predyspozycje do łączenia 

faktów. To jest coś, co zawsze wykorzystywałem w pracy dzien-

nikarza i bardzo mi służy przy pisaniu beletrystyki. Bez tego nie 

da się budować historii.

Zacząłem od tego pytania, bo jestem przekonany, że Pańscy 
czytelnicy będą się zastanawiać, jak dużo w „Hotelu”, trzyma-
jącym za gardło thrillerze, jest prawdy, i czy powieść aby na 
pewno nie jest zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami.
To całkowita fikcja… z wykorzystaniem elementów prawdziwego 

świata. Chodzi o kwestie środowiskowe, ale nie tylko. Telewizja 

czy korporacja mediowa z powieści ma pewne odbicie w rze-

czywistości. Cały światek celebrytów… to są rzeczy, z których 

mogłem czerpać, żeby „Hotel” był jak najbardziej prawdziwy 

i jeszcze bardziej trzymał w napięciu.

Mam wrażenie, że z „Hotelu” można wysnuć pewien ponury 
wniosek, że przed problemami, a może raczej, swoją prawdziwą 
naturą, nie da się uciec.

To wniosek dość powierzchowny i coś, co pojawiło się w powie-

ści przez przypadek, choć jest w tym pewna prawda życiowa. 

Nie da się uciec przed swoją naturą i swoim charakterem.

Z punktu widzenia czytelnika jest coś ekscytującego w tworzeniu 
konkretnych miejsc i bohaterów powieści. Pański tytułowy hotel, 
choć nie jest miejscem złym sam w sobie, to jednak dzieją się 
w nim rzeczy, mówiąc delikatnie, przerażające. Hotel z Pana 
książki wzbudza grozę.
To prawda.

Dlatego zadam pytanie tendencyjne, ale potrzebne: jakie są 
Pańskie największe inspiracje?
Czytam ostatnio bardzo dużo Kuby Żulczyka. To człowiek, który 

pisze tak, jak się mówi, i moim zdaniem wprowadził do polskiej 

literatury nową jakość. Czytam również Szczepana Twardocha 

– jego książki to najwyższy możliwy poziom i nawet ostatnio po lek-

turze „Chołodu” odszedłem od tej książki w pełni usatysfakcjono-

wany. I tu pojawia się kwestia tego, czy to, co czytamy i lubimy 

jako autorzy, wpływa później na nasze pisanie… Ja uważam, że 

tak. Czasami są to inspiracje bardziej lub mniej świadome, ale 

chodzi o pewien styl i typ literatury, który się lubi i który się później 

samemu tworzy.

A miejsca?
Hotel z powieści istnieje. Nie odważę się jednak podać jego na-

zwy, bo nie chciałbym mu robić reklamy ani tym bardziej anty-

reklamy, ponieważ w moim hotelu dzieją się przerażające rzeczy. 

Był to jednak dobry punkt odniesienia do tworzenia przestrzeni 

i osadzenia opowieści. Hotel w górach, na odludziu. Mamy tu 

chyba największą, realną inspirację, jeżeli chodzi o moją powieść.

Czy istnieje szansa na kontynuację „Hotelu”? Czy bohatero-
wie powrócą?
Mam pomysł. Bardzo dobry pomysł, ale wszystko zależy od czy-

telników. Jeżeli oni podejmą decyzję, że będą chcieli powrotu 

do tego świata, będzie to możliwe.

Dziękuję za rozmowę.
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W MOIM HOTELU DZIEJĄ SIĘ 
PRZERAŻAJĄCE RZECZY

Wojciech Zawioła

Hotel

54 90

WYDAWNICTWO

Świat Książki

OPRAWA

miękka

PREMIERA

22.03.2023
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Agnieszka Lingas-Łoniewska

Tamto lato
Dwadzieścia lat temu 10-letni Milan  

i Armin Van Lander przebywają nad 

jeziorem z młodszą siostrą, Aleksą.  

Zdarza się tragiczny wypadek…  

Po latach Wiktoria Kopik, której brat,  

Wojtek, zaginął w tajemniczych 

okolicznościach, dostaje pracę u braci  

Van Lander. To dla niej ogromna szansa.  

Ale o ile Armin jest wyrozumiałym  

szefem, o tyle Milana wszyscy się boją. 

Dziewczyna jeszcze nie wie,  

że właśnie wpadła w jego sieć…

Anna Szczypczyńska

Zostań u mnie na noc
Opowieść o miłości, która nie przytrafia 

nam się, kiedy jej chcemy, ale zawsze 

wtedy, kiedy jej potrzebujemy. I że warto 

o nią walczyć, nawet jeśli wszystko wokół 

jest na nie. Ale i o przyjaźni. Mamy tu kilka 

charakternych kobiet, a każda z nich musi 

stawić czoło innym przeciwnościom losu.

44 90 44 90

WYDAWNICTWO

Luna

WYDAWNICTWO

Luna

OPRAWA

miękka

OPRAWA

miękka

PREMIERA

22.03.2023

Weronika Jaczewska

Shameless
SAVAGE SWEETHEARTS, T. 1

Ava Green wiedzie na pozór idealne 

życie. Piękna córeczka najlepszego 

prawnika w Kalifornii, złota dziewczyna 

z Yale i właścicielka agencji PR w Nowym 

Jorku. Narzeczona Masona Browna, 

najbardziej pożądanego mężczyzny 

w Ameryce. Doskonała w każdym 

calu, poprawna do bólu, zna swoją 

wartość. Jednak każda księżniczka za 

luksus musi płacić wysoką cenę…

46 99

WYDAWNICTWO

Ale!

OPRAWA

miękka

Sabina Waszut

Sekretny dom
MATKI RZESZY, T. 1

42 90

Oczekująca narodzin dziecka Ruth wierzy w III Rzeszę i z dumą przyjmuje zadanie, 

jakie Himmler i Hitler wyznaczyli niemieckim kobietom. Chce urodzić dziecko i pomóc 

w wychowaniu pokolenia aryjskich wojowników. Tygodnie spędzone w domu matek 

weryfikują jej wyobrażenia. Jakie tajemnice kryją mury ośrodka Lebensborn?

WYDAWNICTWO

Książnica

OPRAWA

miękka

39,90 zł* 31,92 zł

*najniższa cena 
z 30 dni przed 

wprowadzeniem 
ceny aktualnej

–20%

Katarzyna Michalak

Wiosna w Przytulnej
Rodzina Gawroszów: dziadkowie Apolonia 

i Antoni, rodzice Alicja i Andrzej oraz ich 

czworo dzieci, wydają się zwykłą rodzinką. 

Kochają się, wspierają, jedno za drugim 

wskoczyłoby w ogień. Kiedy pojawia 

się możliwość przeprowadzki do uroczej 

przedwojennej Willi Przytulnej, wychodzi na 

jaw, że każdy w rodzinie skrywa jakiś sekret…

44 99

OPRAWA

miękka

WYDAWNICTWO

Znak Jednym 
Słowem
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NAJLEPSZE 

 
Tamary 

 
 

Abby Jimenez

To nie może się udać
Życie Alexis Montgomery zostaje 

wywrócone do góry nogami z powodu 

pewnego zwariowanego zakładu, kanapki 

z grillowanym serem i małej kózki w piżamce. 

A tak naprawdę z powodu Daniela 

Granta, seksownego i wyluzowanego 

stolarza, młodszego od niej o 10 lat 

i będącego całkowitym przeciwieństwem 

wielkomiejskiej elegantki. Wydawałoby 

się, że wszystko ich dzieli, a jednak chemia 

między nimi jest niezaprzeczalna.

Agata Przybyłek

Miłość spółka z o.o.
Majka i Konrad są młodym małżeństwem. 

Oboje pracują w rodzinnej firmie 

produkującej gadżety dla zwierząt, właśnie 

przeprowadzili się na wieś, odnawiają 

dom i opiekują się całą zgrają futrzastych 

pupili. Brzmi jak sielanka? Nie do końca. 

Z dnia na dzień wprowadzają się do nich 

rodzice Konrada, więc para jest zmuszona 

tymczasowo przenieść się do garażu. 

A potem wszystko się komplikuje…

46 90 49 90

WYDAWNICTWO

Muza

WYDAWNICTWO

Czwarta Strona

OPRAWA

miękka

OPRAWA

miękka

Talia Hibbert

Zacznij żyć, Chloe Brown
Chloe, cierpiąca na przewlekłą chorobę 

maniaczka komputerowa, ma jasno 

określony cel, plan działania i listę 

zadań. Po tym, jak prawie otarła się 

o śmierć, opracowała 7 punktów, dzięki 

którym ma zacząć żyć pełnią życia. 

Pierwszy z nich został już odhaczony. 

Co jest następne? Okazuje się, że nie 

tak łatwo być niegrzecznym, nawet jeśli 

dysponuje się instrukcją wyjaśniającą 

krok po kroku, jak to zrobić.

49 90

WYDAWNICTWO

Czwarta Strona

OPRAWA

miękka

PREMIERA

22.03.2023

44 90od
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Marcin Margielewski

Piekło kobiet Iranu
To poruszająca historia narodu, który 

pragnąc wolności, obalił reżim próżnego 

szacha, by stać się zakładnikiem okrutnego 

duchownego. Amini przyjechała 

w odwiedziny do swojego brata. Gdy 

wysiadła z pociągu, została aresztowana 

przez policję religijną. Podobno jej 

ubranie było niezgodne z zasadami 

islamu. Zapłaciła za to życiem, a jej 

śmierć wywołała lawinę protestów.

44 00

WYDAWNICTWO

Prószyński

OPRAWA

miękka

PREMIERA

21.03.2023

Aleksandra Pakuła

Bez hamulców
OSTATNIA PROSTA

Jeszcze do wczoraj Karolina chciała pozbyć 

się łatki perfekcjonistki i powściągliwej 

40-latki, której pewnych rzeczy nie wypada 

robić, i… zacząć żyć. Jeszcze do wczoraj 

chciała zagłuszyć rozum i dać szansę sercu 

i kochać Nickiego. Jednak dziś wszystko 

się zmieniło. Na horyzoncie pojawił się 

były mąż, a media obiegła informacja 

o tragicznym wypadku. Poznaj zakończenie 

tej niezwykle namiętnej historii miłości, która 

według wielu nie miała prawa się udać.

49 90

WYDAWNICTWO

Purple Book

OPRAWA

miękka

Agnieszka Lis

Niebieski
Justyna wychodzi za mąż i wyjeżdża na 

przemyską wieś. Próbuje odnaleźć się 

w nowym życiu z Hubertem i teściową, 

która nerwowo oczekuje wnuka. Stara 

się także wżyć w lokalną społeczność, 

ale nie jest to łatwe zadanie. Tym 

bardziej że dziewczyna doznaje różnych 

wizji, otaczają ją kolorowe aury, słyszy 

wołania… Czyżby traciła zmysły? Jaki ma 

w tym udział pamiętnik sprzed stu lat?

49 90

WYDAWNICTWO

Purple Book

OPRAWA

miękka

PREMIERA

22.03.2023

Natasza Socha

Pokój kołysanek
Joachim i Helena, Marysia i Maria, 

Marta i jej mąż, który nie radzi sobie 

z rzeczywistością – wszyscy oni w „pokoju 

kołysanek” będą szukać odpowiedzi na 

pytania, czy można odzyskać stracone 

marzenia i oswoić tęsknotę za tym, co było? 

Co w życiu jest najważniejsze i jak cenne 

potrafią być wspomnienia? Czy miłość 

ma wiek? Czy kiedykolwiek się kończy?

49 90

WYDAWNICTWO

Purple Book

OPRAWA

miękka

James Herriot

Na podstawie
 

kultowy serial

34 99od

OPRAWA

miękka



SWIATKSIAZKI.PL

Max Czornyj

Inkarnator

47 90

W Krakowie dochodzi do serii brutalnych zbrodni. Ktoś naśladuje jednego 

z najokrutniejszych morderców wszech czasów. Zabójstwa przypominają 

wynaturzone dzieła sztuki. Słynny Mortalista, Honoriusz Mond, wierzy w fizykę 

oraz w biologię. Odrzuca siły nadprzyrodzone oraz wiarę w reinkarnację. Jednak 

czy to możliwe, by zbrodniarz z przeszłości powrócił w nowym wcieleniu?

WYDAWNICTWO

Filia

OPRAWA

miękka

Filip Kalinowski

Niechciani, nielubiani
WARSZAWSKI RAP LAT 90.

Filip Kalinowski niczym osiedlowy kronikarz 

prowadzi nas przez historię warszawskiego 

rapu lat 90., pokazując, że to właśnie w tej 

muzyce jak w soczewce skupiło się wszystko, 

co na podwórka przyniosły pierwsze lata 

III RP. Zręcznie lawiruje między ciemną 

i jasną stroną stołecznego rapu, pisząc 

zarówno o tych, którzy spisywali kolejne 

strony „chuligańskiego raportu z osiedla”, 

jak i o tych, którzy bawili się słowem.

49 90

WYDAWNICTWO

Czarne

OPRAWA

twarda

PREMIERA

15.03.2023

39 90

OPRAWA

miękka
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Wojciech Chmielarz

Wyrwa 
(WYDANIE FILMOWE)

44 90

Wraz z nowym wydaniem powieści do kin trafia produkcja Canal+ z gwiazdorską obsadą. 

Kiedy Maciej dowiaduje się, że jego żona Janina zginęła w wypadku, wali mu się cały 

świat. Nie ma jednak pojęcia, dlaczego do wypadku doszło pod Mrągowem, skoro 

żona twierdziła, że jedzie w delegację pod Kraków. A gdy na pogrzebie pojawia się 

tajemniczy mężczyzna, Maciej zaczyna rozumieć, że Janina miała wiele sekretów. 

WYDAWNICTWO

Marginesy

OPRAWA

miękka

PREMIERA

22.03.2023

Julia Łapińska

Dzikie psy
Fotoreporter wojenny Kuba Krall 

i podkomisarz Inga Rojczyk ruszają 

wydeptanym w śniegu krwawym tropem. 

Wikłają się w intrygę, która prowadzi od 

zaginionego chłopca z imigranckiej rodziny 

do prywatnych tajemnic, o jakich każdy 

wolałby zapomnieć. Zamarznięte, przykryte 

grubą warstwą śniegu jezioro znowu staje 

się świadkiem niepokojących wydarzeń.

46 99

WYDAWNICTWO

Agora

OPRAWA

miękka

PREMIERA

22.03.2023

44 90
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PREMIERA
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Izabela Janiszewska

Ludzie z mgły
Kiedy Alicja Jarosz znika w mglisty 

poranek, na mieszkańców Sinic pada 

strach. Potęguje go świadomość, że nie 

jest pierwszą nastolatką, która weszła 

w unoszącą się nad łąkami biel i przepadła 

bez śladu. Co stało się z dziewczyną? 

I czy wróci, skoro inni przed nią zaginęli 

bez wieści? Śledczy muszą przedrzeć 

się przez gąszcz kłamstw, lokalnych 

legend oraz mrok własnych grzechów.

49 90

WYDAWNICTWO

Czwarta Strona

OPRAWA

miękka

T.M. Logan

Tylko wróć przed 
północą

44 90

Nastoletni Connor otrzymuje zgodę rodziców na wieczorne wyjście, aby świętować 

ukończenie egzaminów. Musi jednak wrócić do domu przed północą. Kiedy 

chłopak nie pojawia się o umówionej godzinie, rozpoczyna się seria wydarzeń, 

które na zawsze odmienią życie pięciu rodzin. Tej nocy do lasu wyszło pięcioro 

nastolatków, wyszło z niego tylko czterech. A każdy wydaje się zatajać prawdę…

WYDAWNICTWO

Bukowy Las

OPRAWA

miękka

PREMIERA

22.03.2023

 AUTORKA BESTSELLERÓW 

NORA ROBERTS
POWRACA POD PSEUDOWNIMEM 

J.D. ROBB

 Eve Dallas - ostra jak brzytwa, 
seksowna jak sam diabeł. 

STEPHEN KING
49 90

WYDAWNICTWO

Świat Książki

OPRAWA

miękka

PREMIERA

22.03.2023
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44 90

WYDAWNICTWO

Albatros

OPRAWA

miękka

Donato Carrisi

Zaklinacz
Debiut najsłynniejszego włoskiego autora 

thrillerów. Sześć odciętych rąk zakopanych 

w ziemi. Pięć zaginionych dziewczynek. Kim 

jest ta szósta? Czy istnieje cień szansy, że 

żyje? Na czele zespołu dochodzeniowego, 

do którego należy młoda policjantka 

Mila Vasquez, stoi profiler, Goran Gavila, 

ekspert w odnajdywaniu zaginionych dzieci. 

Oboje zdają sobie sprawę, że przyjdzie im 

się zmierzyć z sadystycznym mordercą.

Stephen King

Rose Madder
Rosie Daniels, która decyduje się porzucić 

przemocowego męża i rozpocząć nowe 

życie pod przybranym nazwiskiem, 

przekonuje się, że jest to trudniejsze, 

niż sobie wyobrażała – mimo, że na 

początku wszystko wygląda wspaniale. 

Ale psychopatyczny mąż podąża jej 

tropem. I znajduje się coraz bliżej. Rosie 

nie pozostanie nic innego niż ucieczka 

w świat Rose Madder – obrazu, który 

kupiła w sklepie ze starociami…

45 90
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Jacek Dubois

Nieład, czyli iluzje 
sprawiedliwości
Student układa perfidny plan zdobycia 

ogromnych pieniędzy, by założyć klub 

jazzowy i punkt po punkcie go realizuje. 

Piękna oszustka tak manipuluje sędzią, że jej 

wspólnik unika kary. Bezwzględny, prokurator 

wskutek intrygi zostaje skompromitowany 

i trafia do aresztu, a podszywający się 

pod policjanta mężczyzna długo unika 

zasłużonej kary. Nieład to zbiór  

15 opowiadań pokazujących, że prawo 

nie zawsze musi być sprawiedliwe…
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George Orwell

W hołdzie Katalonii

34 99

Orwell walczył podczas hiszpańskiej wojny domowej. Swoje doświadczenia opisał w doskonałej 

reporterskiej, ale i głęboko socjologiczno-filozoficznej książce. Prawdopodobnie, gdyby nie to 

wstrząsające hiszpańskie doświadczenie, nigdy nie powstałyby jego najbardziej znane dzieła. 

To lektura obowiązkowa dla każdego (nie tylko dla wielbicieli Orwella), kto chce poznać 

naturę reżimów totalitarnych i coś zrozumieć z polityki, także jak najbardziej współczesnej. 

WYDAWNICTWO

Bellona

OPRAWA

miękka

Tess Gerritsen

Igrając z ogniem
Skrzypaczka Julia Ansdell trafia w małym 

rzymskim antykwariacie na nuty niezwykłego 

walca, „Incendio”. Po powrocie do 

Bostonu, urzeczona nieznaną, pełną pasji 

kompozycją, postanawia udostępnić ją 

słuchaczom. Ale kiedy zaczyna  

wydobywać ze strun właściwe brzmienie 

utworu, z jej trzyletnią córeczką dzieje się  

coś dziwnego. Mała wpada w szał, zabija 

kota i próbuje zrobić krzywdę matce.  

Czy istnieje jakiś związek między mrocznym 

walcem a atakami agresji dziewczynki? 

Tess Gerritsen

Ciało
Zwłoki młodej pięknej dziewczyny 

przywiezione do prosektorium nie zdradzają 

widocznych urazów ani śladów przemocy. 

Lekarka sądowa Kat Novak przypuszcza, 

że ofiara mogła przedawkować narkotyki. 

Numer telefonu na zapałkach znalezionych 

w zaciśniętej dłoni zmarłej prowadzi  

do prezesa firmy farmaceutycznej.  

Ten jednak zaprzecza, by miał z dziewczyną 

cokolwiek wspólnego. Wkrótce zostaje 

znalezione ciało innej kobiety, a w szpitalu 

umiera ofiara przedawkowania…
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Zygmunt Freud

Wstęp do psychoanalizy

44 90

Klasyczna praca Freuda, składająca się z 28 wykładów. Zapoczątkowała rozwój 

psychoanalizy jako metody badawczej i środka terapii. W trakcie wykładów Freud omawia 

znaczenie marzeń sennych, udowadniając istnienie nieświadomości jako jednego 

z elementów poznania rzeczywistości. Wskazuje, że nasza psychika odbiera zjawiska 

zrozumiałe, które umiemy wyjaśnić, i niezrozumiałe, których na razie wyjaśnić nie potrafimy.

WYDAWNICTWO

Świat Książki
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miękka
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Maria Montessori

Umysł dziecka
Jedna z najważniejszych prac Marii 

Montessori: jej spostrzeżenia i rady są 

ciągle aktualne. Maria Montessori była 

włoską lekarką i pedagożką, która pod 

wpływem doświadczeń pracy z dziećmi 

z problemami psychicznymi i ubogimi 

stworzyła nową metodę wychowawczą. Jej 

podstawą jest nieskrepowany rozwój dzieci 

na różnych płaszczyznach zgodnie z ich 

indywidualnymi potrzebami i możliwościami.

prof. Norman DDavies

Katarzyna
Bonda

59 90
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22.03.2023



SWIATKSIAZKI.PL

Dana Vachon, Jim Carrey

Wspomnienia 
i dezinformacja
Niesamowita opowieść o aktorstwie, 

Hollywood, agentach, celebrytach, 

zaszczytach, przyjaźni, romansach, lęku 

przed byciem zapomnianym, o wielkości 

naszej duszy, Kanadzie i katastroficznym 

końcu świata – o wewnętrznych 

i zewnętrznych apokalipsach.  

To odważna, na wpół autobiograficzna 

powieść z bezpardonową dekonstrukcją 

występujących w niej słynnych 

postaci i hollywoodzka parodia. 

Virginia Feito

Pani March
Akcja powieści rozgrywa się w środowisku 

elity towarzyskiej Nowego Jorku. Pani 

March to żona amerykańskiego pisarza 

George'a Marcha. Najnowsza powieść 

George'a robi furorę. Pewnego ranka 

właścicielka ulubionej cukierni sugeruje 

pani March, że jest pierwowzorem 

bohaterki ostatniej powieści George'a – 

odrażającej Johanny. Ta uwaga 

powoduje, że pani March nabiera 

wobec męża coraz więcej podejrzeń… 

Krzysztof P. Czyżewski

Izabela
ŚWIAT W PŁOMIENIACH

Księżna Izabela Czartoryska, kobieta 

renesansu, której przyszło żyć w kraju 

wymazanym z mapy Europy, dostaje 

szansę uratowania swojej ukochanej 

ojczyzny. Pod przybranym nazwiskiem 

próbuje ustalić znaczenie tajemniczego 

podarku. Trop początkowo prowadzi do 

miasta, o które walczy pięć zwaśnionych 

mocarstw. Prawdziwa gra toczy się jednak 

o najwyższą stawkę – wolną Polskę.

44 99 49 99 59 99
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Ekke Overbeek

Maxima Culpa
CO KOŚCIÓŁ UKRYWA O JANIE PAWLE II

Autor wprowadza nas za kulisy śledztwa 

na temat odpowiedzialności metropolity 

krakowskiego za tuszowanie pedofilii 

wśród podległych mu duchownych. Śledzi 

dokumenty w archiwach, ale dociera też 

do miejsc, w których miały miejsce skandale 

sprzed lat i ich ofiar. Opisuje zbiorową 

amnezję, która ogarnęła „źle dotkniętych”, 

ale zadaje też pytania, czy da się utrzymać 

tezę o dobrym papieżu, który nic nie 

wiedział o patologiach, które trawią Kościół.

54 99
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Renata Czarnecka

Korona w złocie i krwi
Barwny fresk historyczny ukazujący walkę 

o władzę i miłość między władcami dynastii  

andegaweńskiej. Kontynuacja serii 

o jednym z najpotężniejszych rodów 

średniowiecznej  

Europy. Czy królowej Joannie uda się 

obronić przed siatką intryg, która ją oplata?  

Czy Ludwik porzuci pretensje do tronu 

neapolitańskiego i zwróci oczy na Polskę?  

Jego stryj król Kazimierz jak dotąd 

nie doczekał się syna…

Laurence Leamer

Kobiety Capotego
ŚNIADANIE U TIFFANY'EGO, MROCZNE 
SEKRETY I ZDRADA W ŚWIECIE GLAMOUR

Ta książka to prawdziwa historia 

niezwykłych kobiet, które były podziwiane 

na całym świecie, ikon swoich czasów. 

Zdeterminowane, aby zyskać status, 

majątek lub arystokratyczny tytuł, 

poślubiły „właściwych” mężczyzn. Piękne, 

bogate i często bardzo nieszczęśliwe 

znajdowały powiernika w Trumanie 

Capotem, który w bezwzględny sposób 

wykorzystał ich największe tajemnice.

59 99
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Edward Rutherfurd

Chiny
Niezrównany mistrz sagi historycznej 

powraca… Oto historia Chin oraz ich 

starcia z Zachodem, począwszy od 

XIX w. aż po kolejne stulecie, od dekretu 

cesarskiego zakazującego handlu opium 

aż po wybuch rewolucji. W dramatyczne 

zmagania uwikłany jest cały wachlarz 

postaci. Cesarstwo chwieje się w posadach, 

a fortuny powstają i upadają.

Harley Rustad

Zagubiony w Dolinie 
Śmierci
OBSESJA I GROZA W HIMALAJACH

Himalajska Dolina Parwati jawi się 

jako idylliczny azyl. Ma jednak ciemną 

stronę – zniknęły tam bez śladu dziesiątki 

turystów. Oto opowieść o poszukiwaniu 

wolności, duchowości i próbie nadania 

życiu sensu. To także przejmująca historia 

Justina Alexandra i innych podróżników, 

którzy dotknięci „syndromem indyjskim” 

zatracili się w poszukiwaniu przygody.

Artur Owczarski

Droga 66 
(WYDANIE POSZERZONE)

Autor tej książki postanowił zmierzyć się 

z amerykańskim mitem i wyruszyć Drogą 66 

ciągnącą się od Chicago po Santa Monica 

w Kalifornii. W książce opisuje swoją podróż, 

tworząc subiektywny przewodnik po tej 

najsłynniejszej z amerykańskich dróg, 

a także wraca do historii, objaśniając jej 

genezę oraz legendę, którą obrosła.  

To opowieść o minionym świecie, 

gdy podróż była wyzwaniem 

pełnym niespodzianek.

Bartek Sabela

Wędrówka tusz
Zapis dziesiątek rozmów pokazujących 

mnogość perspektyw – hodowców, 

pracowników ferm, weterynarzy, aktywistów, 

przywódców religijnych i polityków. Autor 

opowiada o procesie produkcji mięsa: od 

narodzin zwierzęcia przez jego przyspieszony 

rozwój po śmierć. Uważnie wczytuje się 

w branżowe pisma i raporty GUS-u, zagłębia 

w Biblię i prace filozofów. A wszystko po to, 

by rzetelnie, bez epatowania okrucieństwem 

i rozpalania emocji, opowiedzieć o miejscu 

zwierząt we współczesnym świecie.
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BREAK 
POINT

to chwila, w której 

wychodzisz ze swojej 
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Jacek Bartosiak

Najlepsze miejsce 
na świecie
GDZIE WSCHÓD ZDERZA SIĘ Z ZACHODEM

To książka o Rzeczpospolitej i o tym, czym 

ona jest i jakie mamy wobec niej marzenia. 

Konflikt o panowanie nad światem stał się  

faktem. Czy Polska ma pomysł na swoją  

pozycję w tej rozgrywce? Z jednej strony  

mamy walczącą o utrzymanie imperialnego 

statusu Rosję, z drugiej – mające 

swoje cele kraje Europy Zachodniej, 

z Niemcami i Francją na czele.

69 90
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Kate Heartfield

Assassin’s Creed: 
Spisek Maga
Londyn, rok 1851. Pierrette, zuchwała 

akrobatka, ratuje przed porywaczami 

matematyczkę Adę Lovelace. Ada powierza 

Pierrette swoje tajemnice i nakazuje jej 

odnaleźć straszliwą broń, którą projektowała 

dla zagadkowego naukowca. Jedynym 

sprzymierzeńcem Pierrette jest przyjaciel Ady 

z dzieciństwa. Pierrette i Simeon odkrywają 

intrygę mającą za cel destabilizację 

Europy. Ścigając się z czasem, próbują 

zniweczyć krwawy plan templariuszy. 

Travis Baldree

Legendy i Latte
Znużona dziesięcioleciami walk, krwawymi 

wyprawami i nieustannymi awanturami 

orczyca Viv uznaje, że nadeszła pora 

zawiesić miecz na kołku. Chce zrealizować 

swoje marzenie – zamierza otworzyć 

pierwszą kawiarnię w mieście Thune. 

Mimo że nikt tam nie ma bladego 

pojęcia, czym jest kawa… Jednak na 

tym zupełnie nowym, nieznanym szlaku 

nawet najdzielniejsza z wojowniczek nie 

poradzi sobie sama. Na drodze do sukcesu 

Viv stają jej rywale – dawni i nowi.
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Brandon Sanderson

Warkocz ze 
Szmaragdowego Morza
Proste życie Warkocz na wyspie na 

szmaragdowym oceanie wypełniały 

proste przyjemności – zbieranie kubków 

przywożonych przez marynarzy z odległych 

krain i słuchanie opowieści przyjaciela 

Charliego. Ale kiedy ojciec zabiera 

Charliego w podróż, aby znaleźć mu 

narzeczoną, i dochodzi do tragedii, 

Warkocz musi ukryć się na statku 

i odnaleźć Czarodziejkę ze śmiertelnie 

niebezpiecznego Nocnego Morza. 
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Mackenzie Lee

Zimowy żołnierz
ZIMNY FRONT

44 99

Walka wywiadów, mrożące krew w żyłach eksperymenty, nuta romantyzmu 

i duch przygody. Pełna zwrotów akcji opowieść o losach jednej z najciekawszych 

postaci uniwersum Marvela. Mackenzie Lee jest autorką powieści historycznych 

i fantasy, które znalazły się na listach bestsellerów „New York Timesa”.
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Michael J. Sullivan

Epoka mitu
Od niepamiętnych czasów ludzie czcili 

bogów, których zwali Fhrejami, z pozoru 

nieśmiertelnych. Gdy jednak jeden 

z bogów pada martwy pod ciosem 

ludzkiej broni, równowaga sił się zmienia. 

Kto ocali ludzkość przed unicestwieniem? 

Odważnych jest tylko garstka. Raithe, który 

waha się, czy przyjąć przeznaczoną mu 

rolę Zabójcy Bogów. Suri, młoda wieszczka. 

I Persefona, która musi otrząsnąć się 

z żałoby i objąć przywództwo nad swoim 

ludem. Epoka Mitu dobiegła końca.
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NIEZWYKLE 
 WIZJONERSKIE  

I PONADCZASOWE
KLASYKA LITERATURY 

FANTASTYCZNEJ
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Samantha Shannon

Dzień nastania nocy
CZĘŚĆ 1, CZĘŚĆ 2

Tunuva Melim, siostra Zakonu, przez 50 lat przygotowywała się do walki z wyrmami – ale od 

czasu pokonania Bezimiennego nie pojawił się żaden z nich. Na północy Sabran Ambitna 

poślubia króla Hróth, by ocalić królowiectwo. Ich córka Glorian pozostaje w cieniu rodziców. 

Smoki Wschodu od wieków trwają w uśpieniu. Dumai zamieszkuje w górskiej świątyni, której 

wierni usiłują zbudzić bogów z Długiego Snu – jednak ktoś zmierza jej na spotkanie…

44,99 zł* 35,99 zł

44,99 zł* 35,99 zł *najniższa cena 
z 30 dni przed 

wprowadzeniem 
ceny aktualnej

Fonda Lee

Miasto jadeitu
Jadeit jest krwią podtrzymującą życie wyspy 

Kekkon. Wydobywano go, handlowano 

nim, kradziono go i zabijano dla niego już 

od stuleci. Od równie dawna honorowi 

wojownicy zielonej kości, jak rodzina 

Kaulów, wykorzystują go do zwiększania 

swych magicznych możliwości i obrony 

wyspy przed cudzoziemskim najazdem. 

Teraz jednak wojna się skończyła i nowe 

pokolenie Kaulów musi walczyć o władzę 

nad tętniącą życiem stolicą Kekonu. 

65 00

WYDAWNICTWO

MAG

OPRAWA

twarda

PREMIERA

10.03.2023

UNIWERSUM GRISZÓW

Leigh Bardugo

Drugi sezon serialu już na Netflixie

WYDAWNICTWO

MAG

45 00od

OPRAWA

twarda



SWIATKSIAZKI.PL

Promocja dotyczy wszystkich książek Wydawnictwa Olesiejuk dostępnych w Księgarni 
Świat Książki - przy zakupie trzech książek wartość trzeciej najtańszej książki zostanie 
uwzględniona na paragonie jako rabat kwotowy i rozłożona na wszystkie książki  
objęte Promocją. Promocja obowiązuje  od 10.03 do 11.04.2023 r. lub do wyczerpania
                                                                        zapasów. Więcej informacji znajdziesz 
                                                                        w regulaminie w księgarni i na stronie internetowej 
                                                                        www.swiatksiazki.pl/ksiegarnie/nasze-ksiegarnie
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...bo 
każdy 

ma inne 
marzenia

KARTA PODARUNKOWA

Chloe Gong

Nikczemna Fortuna
FOUL LADY FORTUNE, T. 1

59 90

Rok 1931. Cztery lata temu Rosalind otarła się o śmierć, ale eksperyment, który uratował 

jej życie, sprawił, że przestała się starzeć, nie potrzebuje snu, a rany natychmiast się na 

niej goją. Teraz, aby zadośćuczynić zdradę, jakiej dopuściła się w przeszłości, pracuje 

dla kraju: jest perfekcyjną zabójczynią. Jej pseudonim to Fortuna. Kiedy jednak Cesarska 

Armia Japońska rozpoczyna inwazję na Chiny, Rosalind otrzymuje nową misję…

Selestra ma się stać prawą ręką króla Serytha. Związana krwią, by kraść dusze dla 

nieśmiertelnego władcy, Wiedźma przepowiada śmierć uczestników Festiwalu Przepowiedni. 

I chociaż tysiące próbowały, nikt nigdy nie pokonał śmierci. Nox Laedric to najlepszy żołnierz 

w Ostatniej Armii. Wierzy, że ma szansę przetrwać Festiwal i pokonać króla. Kiedy jednak 

Seryth nakazuje Selestrze przewidzieć jego śmierć, losy dwójki zostają splecione na zawsze. 

WYDAWNICTWO

Jaguar

OPRAWA

miękka

Alexandra Christo

Księżniczka dusz

46 90

WYDAWNICTWO

Young

OPRAWA

miękka

44,90 zł* 35,92 zł

*najniższa cena 
z 30 dni przed 

wprowadzeniem 
ceny aktualnej

–20%
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Mona Kasten

Fragile Heart
Audycja, którą Rosie prowadzi w radiu 

internetowym i którą – po nieudanym 

wywiadzie ze Scarlet Luck – niestrudzenie 

próbuje wznowić, daje jej przynajmniej 

krótką chwilę zapomnienia. Ale właśnie 

wtedy, kiedy zaczyna wierzyć, że mogłaby 

kiedyś przeboleć odejście Adama, ten 

ponownie się do niej odzywa. Czy tych 

dwoje ma jeszcze szansę na wspólne 

szczęście, skoro dzielą ich całe światy?

59 90

WYDAWNICTWO
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OPRAWA

twarda

PREMIERA

22.03.2023

Susie Moore

Nie wszystko musi 
być trudne
PRZESTAŃ SIĘ STRESOWAĆ 
I NAUCZ SIĘ ŁATWIEJ ŻYĆ

44 90

Czy martwisz się, że życie będzie trudne i stresujące? Susie Moore dostrzega, że 

stres często napędzamy sami. Uczy, jak przekuwać ból, żałobę i lęk w siłę. Jej 

wzruszające historie oraz zabawne anegdoty są pełne życiowej mądrości. Pomagają 

w rozładowaniu napięć i opanowaniu negatywnych reakcji oraz pokazują, w jaki 

sposób nawet porażkę obrócić w sukces dzięki prostym, ale potężnym zmianom.

WYDAWNICTWO

Publicat

OPRAWA

miękka
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22.03.2023

Anna Szafrańska

Once Upon a Time
Maja jest bibliotekarką, pasjonatką 

książek, która na własnej skórze przekonała 

się, że pierwsza miłość nie ma nic 

wspólnego ze słodkim zauroczeniem. 

Uciekając w świat fikcji, ignoruje wszelkie 

możliwości nawiązania bliższych 

relacji z mężczyznami – przynajmniej 

do pewnego czasu, a dokładniej: do 

spotkania klasowego po latach.

44 90
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OPRAWA
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DRUGA KSIĄŻKA
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Maxine Mei-Fung Chung

Głos kobiecej duszy
SIEDEM OPOWIEŚCI O POŻĄDANIU, 
MIŁOŚCI, WZRASTANIU I SILE

Ta oparta na godzinach rozmów pomiędzy 

Maxine i jej pacjentkami książka odkrywa 

nasze lęki, nadzieje, sekrety i zdolność 

do zdrowienia. Z ogromną empatią, 

a jednocześnie dbałością o szczegół 

prezentuje pozbawione lęku i uprzedzeń 

spojrzenie w głąb tego, kim jesteśmy, 

abyśmy mogły lepiej zrozumieć same 

siebie, a także siebie nawzajem. 

Beata Pawlikowska

Moja wewnętrzna moc
KURS POZYTYWNEGO MYŚLENIA

„Zmiana sposobu myślenia to najbardziej 

niesamowite i skuteczne narzędzie do 

naprawienia swojego życia. (…) Zmienia 

się na lepsze twoje zdrowie, podejmujesz 

lepsze decyzje, dostajesz lepsze propozycje, 

spotykasz wspaniałych ludzi, masz więcej 

pieniędzy, pojawiają się nowe możliwości, 

a ty masz poczucie, że wszystko ma sens (…). 

To jest właśnie podręcznik z ćwiczeniami 

do codziennego ćwiczenia nowego, 

pozytywnego sposobu myślenia”. Autorka

44 99 39 90

WYDAWNICTWO
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Natalia de Barbaro

Przędza
W POSZUKIWANIU 
WEWNĘTRZNEJ WOLNOŚCI

46 99

Autorka Czułej Przewodniczki, fenomenu wydawniczego ostatnich lat, powraca 

z nową inspirującą książką dla kobiet. „Ta książka rodzi się we mnie z mieszanki 

uczuć. Pierwszy jest smutek, bo patrzę z bardzo bliska na kobiety, które trwają 

w znieruchomieniu, chociaż, paradoksalnie, są w ciągłym ruchu”.

WYDAWNICTWO

Agora

OPRAWA

miękka
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Kasia Wrona

Makijażowy 
ANTI-AGING

Rzetelny poradnik przygotowany przez profesjonalistkę z myślą o kobietach 35+, które 

pragną nauczyć się samodzielnie wykonać efektowny i szybki makijaż każdego dnia, 

a także zadbać o skórę i samopoczucie. To doskonała publikacja również dla wizażystów, 

którzy chcą poszerzyć wiedzę w zakresie makijażu kobiet dojrzałych. Książka zawiera 

mnóstwo praktycznych porad, polecanych produktów oraz wskazówek krok po kroku.

89 90

WYDAWNICTWO

Purple Book

OPRAWA

miękka

Ewa Kempisty-Jaznoch

Chorzy ze stresu 2
PROBLEMY PSYCHOSOMATYCZNE

Autorka jako pierwsza nazwała po imieniu 

choroby, które inni lekarze ignorowali. 

Pokazała, że chicagowska siódemka, czyli 

lista siedmiu chorób psychosomatycznych, 

wymaga aktualizacji. W swojej nowej 

książce pogłębia analizę związku psyche 

z somą, rozbudowując go o cerebrum, 

czyli mózg. Stawia tezę, że jesteśmy 

świadkami narodzin nowych schorzeń 

XXI wieku, którym nadaje własną nazwę: 

choroby psycho-cerebro-somatyczne. 

45 00
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Cecilia Lattari

Zielona magia
Wybierz się na wycieczkę z przewodnikiem 

po ziołach, kwiatach, roślinach, trujących 

roślinach, miksturach, olejkach, herbatach, 

nalewkach i remediach. Naucz się 

magicznych praktyk oczyszczania. Nawiąż 

kontakt z naturą i skoncentruj się na swoim 

wnętrzu. Naucz się uprawiać, zbierać 

i suszyć zioła. Obserwuj, jak cztery żywioły: 

powietrze, ziemia, ogień i wiatr przenoszą 

wiadomości z natury poprzez różne 

rodzaje roślin. Eksploracja intymnej relacji 

między człowiekiem a Matką Ziemią. 

Michael Greger

Jak nie umrzeć 
przedwcześnie
PRZEPISY

Autor udowadnia, że wielu chorób 

można uniknąć za pomocą diety opartej 

o produkty roślinne. Poza prezentacją 

naukowych dowodów na jej skuteczność 

Greger spełnia prośby swoich czytelników 

i przedstawia ponad 100 praktycznych, 

bogato ilustrowanych przepisów na 

pyszne dania, przekąski i napoje.

44 90 89 99
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Sonia Fernández-Vidal, Francesc Miralles

Śniadanie z cząstkami
OPOWIEŚĆ O NAUCE, JAKIEJ 
JESZCZE NIE BYŁO

Ta książka to niezwykła opowieść… 

o fizyce kwantowej. Wyruszymy w pełną 

niesamowitych odkryć podróż do 

początków wszechświata i w głąb 

ludzkiego umysłu. Dowiemy się, o co 

naprawdę chodzi w teleportacji, czym 

jest tak zwana boska cząstka, jak to 

możliwe, że jedna rzecz może być w dwóch 

miejscach jednocześnie… i spróbujemy 

odsłonić rąbek tajemnicy istnienia. 

Agata Stawińska

Dieta dla zabieganych 
w pigułce
PRAKTYCZNE PORADY 
I 14-DNIOWY JADŁOSPIS 

Autorka proponuje zbilansowany, 

elastyczny plan żywieniowy, który 

dopasujesz do swoich potrzeb. 

Rozpisana na 2 tygodnie dieta zawiera 

4 warianty kaloryczne (1500, 1600, 1800 

i 2000 kcal). Poprzedza ją obszerna 

część poradnikowa. W książce znajdziesz 

również wiele praktycznych wskazówek.

44 9949 90
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łami, dostosowana Opowieść z krótkimi rozdział
6-10 lat). Na końcu długością do wieku czytelnika (
komiks. Spider-Man opowieści znajduje się krótki k
trzymać szalonego łączy siły z Ant-Manem i Osą, by pows

oszony zjawia się na naukowca Doktora Octopusa, który niepro
h, próbując przejąćszkolnych targach naukowych
teczki… Gigantora.cząst

16 99
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musieli wykazać sięSuperbohaterowie będą 
ki, by przeciwstawić sprytem i użyć niejednej sztuczk
krótkimi rozdziałami, się złoczyńcy. Opowieść z k
nika (6-10 lat). Dzięki dostosowana długością do wieku czyteln
encie przerwać lub temu dziecko może w dowolnym mome
ci koncentrację lub wznowić czytanie, zwłaszcza gdy trac
a końcu opowieści potrzebuje przystanku podczas lektury. N

uje się krótki komiks.znajdu

16 99
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Co wydarzy się 
podczas wspólnej 
nocowanki Minnie 

? Dlaczego z ogrodu i Daisy?
kły żonkile? Jak możMinnie zni -

óc przyjacielowi z niena pomó -
zkawką? Przed wami ustającą c

wo czytelniczej frajdy!mnóstw
Pięknie ilu-
strowana 

opowieść ze
Stumilowego Lasu. Choć
Kubuś Puchatek nie wie 

zbyt wiele o pracy w ogro-
dzie, tego dnia zamiast

smakować miodek, 
postanawia zaofero-

wać swoją pomoc
Królikowi. Jest tyle 

do zrobienia!

Wiosenna kolekcja 
bajek, w której 

razem z Tuptusiem
poznacie mieszkańców 

lasu i jego okolic, takich jak: 
pszczoły, sowy, a nawet jeże! 
To bajki o przyjaźni, rodzinie 

i życiu w świecie natury.
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Kiedyś wszyscy lękali się, że moc Elsy jest zbyt potężna
dla świata. Teraz pozostała im nadzieja, że wystarczy jej 

mocy, aby ten świat uratować… Ta przepięknie wydana
powieść pozwoli młodym czytelnikom jeszcze raz przeżyć pełne 
magii przygody bohaterów filmu „Krainy Lodu II” i poznać nowe, 

nieznane wcześniej szczegóły.
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Wydarzenia 
rozgrywają się 

po objęciu 
tronu Arendelle przez Elsę, 

której w obowiązkach 
królewskich pomaga 

młodsza siostra Anna. 
Przeczytacie o tym, 
gdzie siostry jadają 

najsmaczniejszy deser 
w Arendelle, udacie

się wraz z nimi nad 
zamarznięte jezioro

i będziecie towarzyszyć im 
podczas pikniku.

24 99
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Bajecznie kolorowe opowiastki z naklejkami, wspaniały prezent
nie tylko dla fanek i fanów animacji Disneya. Poznawanie przygód 

ulubionych filmowych bohaterów i zabawa naklejkami pozwolą 
dziecku aktywnie spędzić czas, ale też rozwijać wyobraźnię, 

spostrzegawczość, koordynację ręka-oko oraz ćwiczyć pamięć.

24 99 24 9924 99 24 99

24 99
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Wszystkie książki
Wydawnictwa Olesiejuk
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Kup 3, zapłać za 2. Promocja dotyczy wszystkich książek Wydawnictwa Olesiejuk dostępnych 
w Księgarni Świat Książki - przy zakupie trzech książek wartość trzeciej najtańszej książki zostanie uwzględniona 
                                                             na paragonie jako rabat kwotowy i rozłożona na wszystkie książki objęte Promocją. 
                                                             Promocja obowiązuje od 10.03 do 11.04.2023 r. lub do wyczerpania zapasów. 
                                                             Więcej informacji znajdziesz w regulaminie w księgarni i na stronie internetowej 
                                                             www.swiatksiazki.pl/ksiegarnie/nasze-ksiegarnie
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Katharina von der Gathen, Anke Kuhl 

Od stóp do głów
ILUSTROWANY ELEMENTARZ CIAŁA

49 90

Ile moczu produkuje człowiek w ciągu życia? Czego można się dowiedzieć z tatuażu?  

Jak pozbyć się kurzajek? Czy dusza może być chora? Kiedy powiedzieć „nie”? Przed wami 

ilustrowany elementarz, w którym znajdziecie odpowiedzi na te i wiele innych pytań.  

Ta książka to niosące pozytywny przekaz kompendium wiedzy o ludzkim ciele, a towarzyszące 

hasłom proste ćwiczenia i dowcipne ilustracje sprawiają, że jej lektura to świetna zabawa!

WYDAWNICTWO

Dwie Siostry

OPRAWA

twarda

Jeff Kinney

Więcej czadu
DZIENNIK CWANIACZKA, T. 17

36 99

Greg zostaje pracownikiem technicznym (to znaczy tragarzem) w kapeli Bródna Pieluha. 

I od razu odkrywa cienie rockandrollowego życia: zarwane nocki, żebranie o lajki, niezdrowe 

używki (czyli kawę i pączki), notoryczny brak kasy, kłopoty z repertuarem, a przede wszystkim 

grożące rozłamem kłótnie między muzykami. Gdy nowa dziewczyna wokalisty zaczyna 

poprawiać teksty napisane przez Rodricka, Greg czuje, że ta pielucha jest pełna…

WYDAWNICTWO

Nasza Księgarnia

OPRAWA

miękka

PREMIERA

22.03.2023

Marta Kulesza

Rok w domu
Kamienicę przy Gołębiej 7 zamieszkuje 

grupa serdecznych ludzi i ich uroczych 

podopiecznych. Co oni wszyscy robią 

w ciągu roku? Sprawdźcie sami, oglądając 

pełne szczegółów ilustracje! A co wy zwykle 

robicie w domu i na podwórku w styczniu, 

lutym, marcu i innych miesiącach?

Anna Włodarkiewicz

Misiu, wróć
Urocza historia o Misiu, który szuka domu. 

Jest ciepła i pachnąca od kwitnących 

lip noc. Na parkowym murku siedzi 

zagubiony miś. Ta noc okaże się dla niego 

wyjątkowa – ożywiony czarem wyruszy 

w pełną przygód podróż do domu i pewnej 

osóbki, która bardzo za nim tęskni…

64 99

42 90
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Fragmenty wybranych audiobooków 

znajdziesz na kanale YouTube 

Księgarnie Świat Książki Official

e-booki i audiobooki
dostępne na
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Bełchatów – Galeria Olimpia, ul. Kolejowa 6, tel. 44 711 17 16 • Białystok – Galeria Jurowiecka, ul. Jurowiecka 1, tel. 85 877 23 55 • Bielsko- 

-Biała – CH  Sarni Stok, ul.  Sarni Stok  2, tel. 33  471  29  03 •  Bielsko-Biała – Galeria Sfera, ul.  Mostowa  5, tel. 33  471  10  07 •  Bolesławiec –  

ul. Rynek 19/21, tel. 75 616 14 06 • Bydgoszcz – CH Rondo, ul. Kruszwicka 1, tel. 52 345 46 98 • Bydgoszcz – CH Zielone Arkady, al. Wojska 

Polskiego 1, tel. 52 342 53 50 • Bydgoszcz – Galeria Pomorska, ul. Fordońska 141, tel. 52 516 11 28 • Bydgoszcz – CH Focus Mall, ul. Jagielloń-

ska 39/47, tel. 51 762 71 41 • Bytom – Atrium Plejada, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 25, tel. 502 998 850 • Bytom – CH Agora Bytom ,  

pl.  T.  Kościuszki 1, tel. 32 396 26 28 • Chełm – Galeria Chełm , ul.  Rejowiecka 34, tel.  505 409 404 • Chojnice – ul.  Stary Rynek 9–10,  

tel. 52 516 16 53 • Chorzów – CH AKS, ul. Parkowa 20, tel. 32 411 79 06 • Częstochowa – Galeria Jurajska, al. Wojska Polskiego 207, tel. 34 341 17 57 

• Dębica – Galeria Raj, ul. Rzeszowska 114, tel. 14 673 11 28 • Elbląg – Galeria Ogrody, ul. płk. Stanisława Dąbka 152, tel. 55 617 28 68 • Gdańsk 

– Galeria Bałtycka, al. Grunwaldzka 141, tel. 58 573 48 94 • Gdańsk – Galeria Przymorze, ul. Obrońców Wybrzeża 1, tel. 58 573 12 07 • Gdańsk 

– Galeria Metropolia, ul. J. Kilińskiego 4, tel. 58 573 10 03 • Gdańsk – CH Auchan, ul. Szczęśliwa 3, tel. 58 760 15 10 • Gdańsk – CH Osowa, 

ul.  Spacerowa  48, tel. 58  341  38  83 •  Gliwice – PH  Arena, al.  J.  Nowaka-Jeziorańskiego  1, tel. 32  411  59  97 •  Gniezno – Galeria Gniezno,  

ul. Pałucka 2, tel. 61 679 46 33 • Gorzów Wielkopolski – CH Nova Park, ul. Przemysłowa 2, tel. 95 734 23 07 • Gorzów Wielkopolski – Galeria 

Askana, al. Konstytucji 3 Maja 102, tel. 95 734 11 37 • Grudziądz – CH Alfa, ul. Chełmińska 4, tel. 56 647 10 66 • Inowrocław – Galeria Solna, 

ul. Wojska Polskiego 16, tel. 52 516 11 15 • Janki – CH Janki, ul. Mszczonowska 3, tel. 22 290 41 07 • Jaworzno – Galeria Galena, ul. Grunwaldz-

ka 59, tel. 32 411 98 85 • Jelenia Góra – Galeria Nowy Rynek, ul. Podwale 25, tel. 75 757 50 20 • Kalisz – Galeria Amber, ul. Górnośląska 82,  

tel. 62  726  11  76 •  Katowice – CH  3 Stawy, ul.  Gen.  K.  Pułaskiego  60 , tel. 32  266  05  09 •  Katowice – Galeria Katowicka, ul.  3  Maja  30,  

tel. 32 414 17 26 • Katowice – Galeria Libero, ul. Kościuszki 229, tel. 32 413 15 54 • Kielce – Galeria Echo , ul. Świętokrzyska 20, tel. 41 277 16 03 

• Kielce – Galeria Korona Kielce, ul. Warszawska 26, tel. 41 201 32 13 • Kołobrzeg – Galeria Karuzela, ul. Dobrawy 3, tel. 94 711 40 60 • Konin 

– Galeria nad Jeziorem, ul. I. J. Paderewskiego 8, tel. 63 245 11 79 • Kraków – CH Czyżyny, ul. M. Medweckiego 2, tel. 12 297 31 71 • Kraków – 

CH Serenada , al. Gen. T. Bora Komorowskiego 41, tel. 12 352 23 57 • Kraków – Galeria Krakowska, ul. Pawia 5, tel. 12 422 22 73 • Krosno 

– Galeria Vivo! , ul. Bieszczadzka 29, tel. 13 440 11 35 • Legnica – , ul. Najświętszej Marii Panny 5, tel. 76 711 18 96 • Lublin – CH Felicity 

, ul. Witosa 32, tel. 81 465 24 28 • Lublin – CH Skende Shopping, al. Spółdzielczości Pracy 88, tel. 81 465 38 50 • Lublin – ul. S. Staszica 2,  

tel. 81 465 34 04 • Lublin – Lublin Plaza, ul.  Lipowa 13, tel. 81 465 27 37 • Łódź – CH Port Łódź, ul. Pabianicka 245, tel. 42 680 22 07 •  Łódź  

– CH Tulipan, al. J. Piłsudskiego 94, tel. 42 674 24 42 • Łódź – Galeria Łódzka, al. J. Piłsudskiego 15/23, tel. 42 237 15 22 • Mielec – Galeria Navigator, 

ul. Powstańców Warszawy 4, tel. 61 679 44 24 • Nakło nad Notecią – ul. Rynek 9, tel. 52 516 15 53 • Olsztyn – Galeria Warmińska, ul. J. Tuwima 26, 

tel. 89 722 43 51 • Opole – CH Karolinka, ul. Wrocławska 152/154, tel. 77 542 23 62 • Opole – CH Solaris, pl. M. Kopernika 16, tel. 77 542 15 99 

• Ostrów Wielkopolski – Galeria Ostrovia, ul. Kaliska 120, tel. 62 726 10 76 • Piła – Galeria Vivo!, ul.  14  Lutego 26, tel. 67 350 67 67 • Płock  

– OMNI CENTRUM Płock, ul. Przemysłowa 1, tel. 511 721 154 • Płock – Galeria Wisła, ul. Wyszogrodzka 144, tel. 24 382 11 08 • Poznań – Posnania,  

ul. Pleszewska 1, tel. 61 679 43 84 • Poznań – CH Avenida Poznań, ul. S. Matyi 2, tel. 61 646 17 22 • Poznań – Galeria MM, ul. Św. Marcin 24, tel. 61 679 22 98  

• Poznań – King Cross Marcelin, ul. Bukowska 156, tel. 61 679 37 72 • Pruszków – Nowa Stacja Pruszków , ul. Sienkiewicza 19, tel. 22 290 43 26 

• Przemyśl – Galeria Sanowa, ul. W. Brudzewskiego 1, tel. 16 734 11 04 • Radom – Galeria Słoneczna, ul. Bolesława Chrobrego 1, tel. 48 382 20 56  

• Rumia – CH Port Rumia, ul. Grunwaldzka 108, tel. 58 771 48 00 • Rzeszów – CH Nowy Świat , ul. Krakowska 20, tel. 17 742 11 46 • Rzeszów 

– Galeria Rzeszów, ul. J. Piłsudskiego 44, tel. 17 777 10 74 • Słupsk – CH Jantar, ul. Szczecińska 58, tel. 59 724 11 87 • Stalowa Wola – Galeria 

Vivo!, ul. F. Chopina 42, tel. 15 830 14 92 • Stara Iwiczna – N-Park , ul. Nowa 4, tel. 22 290 44 85 • Starogard Gdański – Galeria Neptun,  

ul. Pomorska 7, tel. 58 573 39 33 • Szczecin – CH Galaxy, al. Wyzwolenia 18–20, tel. 91 817 25 49 • Szczecin – CH Outlet Park, ul. Andrzeja  

Struga 42, tel. 91 810 68 28 • Toruń – CH Plaza, ul. W. Broniewskiego 90, tel. 56 647 23 06 • Toruń – CH Kometa, ul. Grudziądzka 162 , tel. 56 657 21 72 

• Wałbrzych – ul. J. Słowackiego 129, tel. 74 663 45 13 • Warszawa – Centrum Praskie Koneser, Pl. Konesera 10a • Warszawa – CH King Cross 

Praga, ul. Jubilerska 1/3, tel. 22 879 79 70 • Warszawa – Atrium Targówek, ul. Głębocka 15, tel. 22 290 43 21 • Warszawa – CH Atrium Reduta, 

Al. Jerozolimskie 148, tel. 22 668 43 61 • Warszawa – Elektrownia Powiśle, ul. Dobra 42, tel. 22 290 62 68 • Warszawa – Galeria Młociny , 

ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 15, tel. 22 290 68 91 • Warszawa – Galeria Mokotów, ul. Wołoska 12, tel. 22 290 62 74 • Warszawa – Hala Koszyki, 

ul. Koszykowa 63, tel. 22 290 11 13 • Warszawa – Galeria Ferio Wawer, ul. K. Szpotańskiego 4, tel. 22 205 81 25 • Warszawa – Galeria Rondo  

Wiatraczna, ul.  Grochowska  207, tel. 22  290  27  56 • Warszawa – Galeria Północna, ul.  Światowida  17, tel. 22  290  11  16 •  Warszawa –  

al.  Niepodległości  121/123, tel. 22  290  11  17 •  Warszawa – dworzec kolejowy Warszawa Centralna, Hala Główna, Al.  Jerozolimskie  54,  

tel. 22 290 22 86 • Warszawa – Wola Park, ul. Górczewska 124, tel. 789 449 286 • Włocławek – CH Wzorcownia, ul. J. Kilińskiego 3, tel. 54 427 16 43 

•  Wrocław – CH  Aleja Bielany, ul.  Czekoladowa  7-9, tel. 71  347  24  83 •  Wrocław – CH  Borek, al.  Hallera  52, tel. 71  726  11  81 •  Wrocław –  

CH  Korona, ul.  Bolesława Krzywoustego  126, tel. 71  350  12  90 •  Wrocław – CH  Wroclavia , ul.  Sucha  1, tel. 71  726  22  54 •  Wrocław  

– Ferio Gaj, ul. Świeradowska 51/57, tel. 71 726 24 90 • Wrocław – Galeria Dominikańska, pl. Dominikański 3, tel. 71 346 83 64 • Wrocław – Galeria 

Magnolia Park, ul. Legnicka 58, tel. 71 341 72 05 • Wrocław – Pasaż Grunwaldzki, pl. Grunwaldzki 22, tel. 71 726 29 76 • Zabrze – CH Platan ,  

Pl.  Teatralny 12, tel. 32 413 16 91 • Zamość – Galeria Twierdza, ul. Przemysłowa 10, tel. 84 536 10 95 • Zielona Góra – ul.  Stary Rynek 22/3,  

tel. 68 416 29 72
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ZAMÓW NA 

I ODBIERZ 

BEZPŁATNIE

KSIĄŻKI 

MUZYKA 

E-BOOKI 

AUDIOBOOKI 

FILMY 

GRY 

ZABAWKI 

PAPIERNIK 

KARTY PODARUNKOWE

ZAPOWIEDZI 

NOWOŚCI 

BESTSELLERY

ATRAKCYJNE CENY

SZYBKA DOSTAWA LUB 

BEZPŁATNY ODBIÓR 

W KSIĘGARNI

Oferta z katalogu obowiązuje w Księgarniach Świat Książki do 11.04.2023 r. lub do 

wyczerpania zapasów. Oferta nie łączy się z  innymi akcjami promocyjnymi lub 

rabatowymi. Zdjęcia zamieszczone w  katalogu mogą nieznacznie odbiegać od 

wizerunku produktu dostępnego w sprzedaży. Księgarnie Świat Książki zastrzegają 

sobie prawo do pomyłek i błędów w druku. Podane rabaty dotyczą sugerowanych 

cen detalicznych. Promocja „druga 

książka -50%” dotyczy wybranej oferty, 

rabat obowiązuje przy zakupie dwóch 

książek i  dotyczy tańszej książki. Pro-

mocja „3 za 2” dotyczy wszystkich ksią-

żek Wydawnictwa Olesiejuk dostęp-

nych w  Księgarni Świat Książki – przy 

zakupie trzech książek wartość trzeciej 

najtańszej książki zostanie uwzględniona na paragonie jako rabat kwotowy i rozło-

żona na wszystkie książki objęte Promocją. Promocja „3 za 2” obowiązuje od 10.03 

do 11.04.2023 r. lub do wyczerpania zapasów. Regulaminy promocji znajdują się na 

stronie www.swiatksiazki.pl/ksiegarnie/nasze-ksiegarnie oraz u sprzedawcy kasjera.

@swiatksiazkipl @swiatksiazkipl@swiatksiazki @swiatksiazki
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Promocja dotyczy wszystkich książek Wydawnictwa Olesiejuk dostępnych 
w Księgarni Świat Książki - przy zakupie trzech książek wartość trzeciej 
najtańszej książki zostanie uwzględniona na paragonie jako rabat kwotowy 
i rozłożona na wszystkie książki objęte Promocją. Promocja obowiązuje 
od 10.03 do 11.04.2023 r. lub do wyczerpania zapasów. Więcej informacji 
znajdziesz w regulaminie w księgarni i na stronie internetowej 
www.swiatksiazki.pl/ksiegarnie/nasze-ksiegarnie

Kup 3, zapłać za 2
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